
Een man van de theorie én prak-
tijk. Kemper, driemaal uitgeroepen
tot docent van het jaar door Am-
sterdamse social work-studenten,
is het allebei. Dus was hij de uitge-
lezen persoon om ingewikkelde
psychologische theorieën te verta-
len naar de werkvloer. „Mijn stu-
denten zeiden: ’Allemaal interes-
sant die Pavlov met zijn bel en
honden, maar wat heb ik daaraan
als ik met een cliënt aan de keu-
kentafel zit?”’

Hazes
„En terecht, dat is ook heel ab-
stract. Ik leg dan uit hoe de bel die
de hond liet kwijlen, bij bijvoor-
beeld verslaafde mensen vertaald
kan worden naar ’triggers’, zoals
sigarettenrook of de muziek van
André Hazes. Die wakkeren de
alcoholbehoefte aan. Net als bij de
hond die de associatie had aange-
leerd: bel is eten. Dit soort inzich-
ten kan heel waardevol zijn bij
onder meer afkickzorg en het ver-
anderen van slechte gewoontes.”

Kemper wilde in eerste instantie
een simpele syllabus maken met
een verzameling van dit soort
theorie-praktijkkoppelingen. „Tot
iemand zei: ’Hé, maar zien uitge-
vers dit niet zitten?’ Toen heb ik
maar gewoon vijf partijen aange-
schreven. Misschien wil er eentje,
dacht ik. Al snel bleken er meerde-
re geïnteresseerd te zijn. Ik kon
kiezen.” Het werd de gerenom-
meerde uitgeverij Pearson. Hij
bracht in 2018 zijn eerste boek uit:
’Psychologie, een praktijkgerichte
benadering voor sociaal werk’.

Het schrijven, schrappen en
slijpen gebeurde allemaal in de
avonduren. De inkt van het eerste
boek was nog niet droog, of Kem-
per begon al aan zijn tweede. Dit
keer over onderzoek. „Voor veel

studenten is een scriptie schrijven
eng. Ze denken: cijfertjes, moeilij-
ke berekeningen, brrr. Daardoor
zien ze er als een berg tegenop. Dat
kan anders, dacht ik.”

Heilige cijfertjes
En dus kroop hij in elk vrij uurtje
weer achter zijn pc en tikte zijn
vingers blauw. „Het schrijven zelf
is allemaal niet zo moeilijk, maar
die berg aan feedback accepteren,
dat was wel pittig. Veertig procent
van wat er in de eerste versie stond,
moest weg.”

„Ik dacht door mijn jarenlange
ervaring als hulpverlener en mijn
universitaire achtergrond dat ik

wel een aardig brede blik had op
onderzoek, maar dat bleek niet het
geval. Ik schreef eigenlijk dat
kwantitatief onderzoek dé heilige
graal is.

Mijn tegenlezende collega’s -
vooral sociologen en antropologen
die bijna alleen maar kwalitatief
onderzoek doen - vielen daar ont-
zettend over. Zij wezen mij er heel
terecht op dat het ene type onder-
zoek niet beter is dan het andere.

„Het gaat om de vraag die je wilt
beantwoorden: vragenlijsten afne-
men onder honderden mensen is
waardevol als je wilt generaliseren
naar een grote groep, terwijl kwali-
tatief onderzoek nuttig is als je

veel informatie over een kleine
groep systematisch wilt verzame-
len.”

Bevrijding
Kemper nam, na een korte worste-
ling met zijn ego, alle feedback ter
harte en paste zijn tekst waar no-
dig aan. Vorige maand verscheen
’Spelregels van praktijkgericht
onderzoek’.

Hoe blij hij er ook mee is, het
voelt als een bevrijding: „Ik had
pas voor het eerst een avond dat ik
dacht: ik kan nu Netflixen, sporten
of gewoon lezen. Ik hoef helemaal
niets. Ik moest mijn gezin beloven
geen boek meer te schrijven. Ik was

niet altijd de gezelligste thuis, zeg
maar.”

En nu? Promoveren, na tien jaar
doceren weer de hulpverlening in
of toch een volgend boek? „Ik weet
het echt nog niet, maar een ding is
zeker: ik zal altijd een man van de
theorie en praktijk blijven.”

Tweede boek van Peter Kemper

’Ik moest beloven
nooit meer een
boek te schrijven’

Psycholoog en docent Peter Kemper: „Voor veel studenten is een scriptie schrijven eng.’’ FOTO ELLA TILGENKAMP

Volendam " Hij dacht het alle-
maal wel te weten, maar dat viel
toch vies tegen. De Volendamse
psycholoog en HvA-docent Peter
Kemper (40) verruimde zijn visie
toen hij zijn tweede boek
schreef, ’Spelregels voor prak-
tijkgericht onderzoek’. „Er is
meer dan cijfertjes.”

Virginia Groenendijk
v.groenendijk@mediahuis.nl

D-WAT 23!
maandag 30 december 20197Regio7

zen en huismussen voor. Vroeger
waren daar schoolwerktuinen.

Vorig jaar gaf de Raad van State
hem gelijk. In een tussenuitspraak
bepaalde de hoogste bestuursrech-
ter toen dat de gemeente onvol-
doende werk had gemaakt van het
verplichte flora- en faunaonder-

Bewoner van de Westerweg Paul
Kamstra stapte naar de rechter te-
gen het bestemmingsplan. Hij vindt
dat de gemeente onvoldoende on-
derzoek heeft gedaan naar het die-
ren- en plantenleven op het terrein.
Het is daar een natuurgebiedje, zegt
hij. Er komen beschermde vleermui-

zoek. Dat is in strijd met de Wet na-
tuurbescherming. Purmerend scha-
kelde daarop een ecologisch advies-
bureau in. Volgens de Raad van State
is er nu wel genoeg onderzoek ge-
daan en kan het bestemmingsplan
door de beugel. De conclusie van het
onderzoek is dat het terrein slechts
een foerageergebied is van vleer-
muizen en mussen. Het is geen es-
sentieel leefgebied voor deze soor-
ten. Kamstra blijft er bij dat het on-
derzoek gebrekkig is, want er is
geen veldonderzoek gedaan. Het ge-
bied is bekeken met verrekijkers en
er zijn vleermuisdetectoren ge-
bruikt. Deze apparaten vangen ul-
trageluid op van vleermuizen.

Toch vergunningen voor
bouw aan Brantjesstraat
Adri Klinkenberg

Den Haag/Purmerend " De ge-
meente Purmerend mag vergunnin-
gen verlenen voor de bouw van twee
woningen op een terrein aan de
Brantjesstraat. Dit blijkt uit een uit-
spraak van de Raad van State over
het bestemmingsplan.

Onderzoek naar
flora en fauna
nu voldoende De organisatoren Siem Kees

Slegt, Peter Schaper en Frank van
den Berg van het jaarlijkse festi-
val hebben besloten om in 2020
een speciale editie te organiseren
in het teken van ’75 vrijheid’. De-
ze zal worden gehouden op zon-
dag 19 april en er zijn drie nieuwe
locaties bij gekomen. Het trio is
bezig om weer een bijzondere li-
ne-up samen te stellen.

Anneke van Giersbergen, die

ooit bekendheid verwierf als zan-
geres van The Gathering, is in-
middels vastgelegd als een van de
’headliners’ in het programma.

Ook komt Mercy John naar
Edam. Onlangs ontving hij een
gouden plaat voor de megahit
Roller Coaster, die hij samen met
zanger Danny Vera schreef. Daar-
naast komen onder anderen Wal-
ter Rootsie & his Blue Connecti-
on, Dries Bongaerts (uit België)
en Eileen Rose & the Wholy
Wreck (Verenigde Staten) en Ma-
rianne Ligthart naar deze ’75 jaar
vrijheid-editie’. Andere namen
zullen snel volgen. Kaarten kos-
ten 17,50 euro en zijn te koop via
de Facebookpagina van A Walk
About Music.

Anneke van Giersbergen
naar A Walk About Music
Van onze verslaggever

Edam " Anneke van Giersber-
gen en Mercy John komen naar
Edam. Beiden luisteren in het
stadje de ’75 jaar vrijheid-editie’
van A Walk About Music op.




